
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 22 листопада 2013 року        № 784 
 

 

Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою та технічних 

документацій 

 

 

  Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 89, 92, 118, 120, 121, 123, 125, 141 Земельного кодексу 

України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані 

документи, пропозиції постійної комісій із земельних питань, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Надати ОСББ « Чайківського-33» дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Чайковського, 33 в м. 

Бережани із земельне наданих у власність чи користування.  

1.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

1.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2014 року. 

2. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Ковшевича, ___, 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 416 кв. м. для ведення садівництва по вул. 

Ковшевича в м. Бережани із земельне наданих у власність чи користування.  

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2014 

року. 

3. Відмовити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Загороди, ___, у 

наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 400 кв. м. для ведення садівництва по 

вул. Загороди, так як дана земельна ділянка передбачена під житлове 

будівництво. 



4. Відмовити гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. П.Мирного, ___, у 

передачі у власність земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку по вул. П.Мирного, ___ у зв’язку з відсутністю згоди співвласника 

даного будинку. 

5. Надати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Гімназійна, ___, дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 40 кв. м. для ведення садівництва по вул. 

Гімназійна в м. Бережани із земель не наданих у власність чи користування.  

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2014 

року. 

6. Надати гр. ____________ та гр. ____________, жителям м. Бережани, вул. 

Шевченка, ___, дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки орієнтовною площею 24 кв. м. для будівництва 

та обслуговування авто гаражу в двох рівнях по вул. Червона в м. Бережани 

із земельне наданих у власність чи користування.  

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2014 

року. 

7. Надати гр. ____________, жителю с. Квіткове Бережанського району, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) щодо 

посвідчення право власності площею 1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування придбаного житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Козацька, ___ в м. Бережани. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2014 року. 

8. Надати житлово–будівельному кооперативу «Юпітер» дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної для 

обслуговування шестиквартирного житлового будинку по вул. Зелена, 11 в 

м. Бережани із земельне наданих у власність чи користування.  

8.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

8.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2014 

року. 

9. Відмовити гр. ____________, гр. ____________, гр. ____________ у наданні 

дозволу на приватизацію земельних ділянок для обслуговування авто 

гаражів по вул. І.Франка, так як дана земельна ділянка надана в оренду і 

відсутністю згоди на розірвання договору оренди. 

10. Відмовити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Депутатська, ___, 

у наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку в м. 

Бережани у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

11. Надати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Корольова, ___, дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 100 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу № ___ по вул. Корольова, ___ в 

м. Бережани. 



11.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2014 року. 

12. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани вул. Родини Старухів, ___ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) щодо 

посвідчення право власності площею 626 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Родини Старухів, ___ в м. Бережани. 

12.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2014 року. 

13. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани вул. Родини Старухів, ___, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) щодо 

посвідчення права оренди площею 135 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Родини Старухів, ___ в м. Бережани. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

14. Відмовити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Тернопільська, 

___ у наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку в м. 

Бережани в районі вулиць Загороди-Молодіжна, так як на дану земельну 

ділянку відсутній детальний план забудови. 

15. Надати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Ватутіна, ___ та гр. 

____________, жительці м. Тернопіль, вул. Київська, ___, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) щодо посвідчення право 

власності площею 854 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Ватутіна, 24 в м. 

Бережани. 

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2014 року. 

16. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, провулок Шевченка, ___, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) щодо 

посвідчення право власності площею 595 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

провулку Шевченка, ___ в м. Бережани. 

16.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2014 року. 

17. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Ковпака, ___ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) щодо посвідчення право 

власності площею 894 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель та споруд по вул. Ковпака, ___ в м. 

Бережани. 

17.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

18. Надати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 

___, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 30 кв. м. для будівництва 

автогаражу в м. Бережани по вул. Л.Українки в районі розчинного вузла із 

земель житлової та громадської забудови не наданих у власність чи 

користування 

18.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2014 року. 

19. Відкласти розгляд заяви ____________, зобов’язати власника 

будинковолодіння по вул. Чайковського, ___ в м. Бережани – 

____________ представити генплан виділення даної земельної ділянки під 

будівництво.  

19.1.Земельній комісії детально вивчити подані документи та надати 

пропозиції.  

20. Надати Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» 

дозвіл на складання проектів землеустрою та технічних документацій для 

посвідчення права постійного користування земельними ділянками для 

обслуговування будівель і споруд, які є власністю територіальної громади 

м. Бережани та сіл Рай та Лісники, а саме: 

- будівлі котельні по вул. Корольова,3 «б» в м. Бережани; 

- будівлі ( прохідної) по вул. Лепких, 10 «є» в м. Бережани; 

- будівлі по вул. Банкова, 5 в м. Бережани; 

- будівлі по вул. Чорновола, 7 в м. Бережани; 

- будівлі по вул. Шевченка, 41 в м. Бережани; 

- нежитлової будівлі по вул. Лепких, 44 в м. Бережани; 

- громадської вбиральні по вул. Привокзальна в м. Бережани; 

- громадської вбиральні по вул. Міцкевича в м. Бережани; 

- нежитлової будівлі по вул. Коцюбинського, 14 в м. Бережани; 

- для будівництва спортивної школи по вул. Руська в м. Бережани. 

20.1.  Площу земельних ділянок визначити при проведенні обмірів. 

21. Надати дозвіл Бережанській міській раді на складання проекту 

землеустрою щодо продажу права оренди шляхом аукціону земельної 

ділянки для комерційних послуг по вул. Тернопільська в м. Бережани 

22. Надати ОСББ «Терра» дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  орієнтовною площею 0,09 га. для 

обслуговування трьохквартирного житлового будинку по вул. Пушкіна, 7 в 

м. Бережани із земель житлової та громадської забудови не наданих у 

власність чи користування.  

22.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2014 року. 



23. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Гулю І.В. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


